
   

         SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM  

 

       Số: 432 /TB-TTKN                           Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO  

V/v báo giá phục vụ đấu thầu cung ứng dịch vụ bảo vệ tại  

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ  

năm 2023 

 

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ 

(gọi tắt là Trung tâm) trân trọng kính mời các đơn vị có đủ kinh nghiệm và năng 

lực trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ tại mục tiêu tham gia chào giá, cụ thể 

như sau:  

  1. Tên gói thầu: 

 “Cung cấp dịch vụ bảo vệ mục tiêu tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm thành phố Cần Thơ năm 2023”. 

Địa chỉ: Số 399/9 Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 6, phường An Bình, Q. 

Ninh Kiều TP. Cần Thơ.  

2. Nội dung mời thầu: 

- Yêu cầu cung cấp dịch vụ:       

+ Đảm bảo an ninh trật tự cho trụ sở Trung tâm; 

+ Đảm bảo phòng gian, bảo mật; 

+ Đảm bảo công tác PCCC tại mục tiêu; 

+ Kiểm soát về con người cũng như phương tiện ra vào Trung tâm; 

+ Đảm bảo an toàn tài sản của Trung tâm, của công chức, viên chức và 

người lao động cũng như khách đến liên hệ công tác; 

+ Thực hiện chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên Trung tâm. 

- Yêu cầu đối với nhà thầu: 

+ Công ty được thành lập, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của 

pháp luật, có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ 

bảo vệ theo quy định. 

+ Công ty có trụ sở chính tại TP. Cần Thơ; 

+ Công ty có tối thiểu 2 năm hoạt động liên tục trong công tác dịch vụ bảo 

vệ, đã và đang đảm nhiệm công tác dịch vụ bảo vệ  tại các mục tiêu lớn, đặc biệt 

tại các cơ quan Nhà nước; 

+ Các nhân viên bảo vệ của công ty phải có lý lịch rõ ràng, được đào tạo, 

được cấp biển hiệu, giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ theo quy định của pháp luật; 



   

+ Người đứng đầu công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người 

trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 

đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập công ty kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện theo quy định; 

3. Yêu cầu đối với hồ sơ 

    - Hồ sơ giới thiệu năng lực của Công ty được đóng thành 01 (một) cuốn 

gồm các văn bản sau:  

+ Tư cách pháp nhân (có công chứng): Có giấy phép kinh doanh Dịch vụ 

Bảo vệ, Giấy chứng nhận an ninh quốc phòng, các loại giấy tờ khác có liên quan 

(nếu có) … 

+ Mô tả tổ chức, quy mô công ty, số lượng nhân viên; 

+ Mô tả kinh nghiệm, năng lực, cung cấp danh sách khách hàng; 

       + Bảng báo giá chi tiết về cung ứng dịch vụ bảo vệ trực tại mục tiêu năm 

2023 gồm: 02 nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ trực tại mục tiêu 24/24 giờ. 

  Từ 06 giờ đến 18 giờ: bố trí 01 nhân viên 

  Từ 18 giờ đến 06 giờ sáng hôm sau: bố trí 01 nhân viên. 

4. Hình thức dự thầu 

- Nhà thầu quan tâm gửi hồ sơ được niêm phong đến Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP. Cần Thơ, Trung tâm sẽ thực hiện họp 

xét các Công ty gửi hồ sơ và sẽ thông báo kết quả trúng thầu trên trang web: 

http://kiemnghiemcantho.gov.vn vào buổi sáng (8 giờ đến 11 giờ), ngày 

18/12/2023. 

- Hồ sơ dự thầu được gửi về địa chỉ: 399/9 Đường Nguyễn Văn Cừ, Khu vực 

6, phường An Bình, Q. Ninh Kiều TP. Cần Thơ.  

5. Thời hạn nộp hồ sơ:  Từ ngày Thông báo đến 15 giờ, ngày 11/12/2023. 

* Lưu ý:  - Công ty gửi hồ sơ vui lòng ghi rõ nội dung ngoài phong bì thư: 

“Dự thầu bảo vệ tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm TP Cần 

Thơ năm 2023” 

                 -  Hồ sơ không hoàn lại. 

* Thông tin cần liên hệ: Phòng Hành chính quản trị - Tổ chức cán bộ 

- Số điện thoại/Fax:  02923 831030 

- Email: hanhchinhknct@gmail.com 

Trân trọng./. 

GIÁM ĐỐC  

        Nơi nhận:                                               
- Ban Giám đốc;                                                                                                           

- Các nhà cung cấp có quan tâm; 

      - Lưu: VT.         

                                  Nguyễn Hoàng Việt 
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